
Oponentský posudek doktorské disertační práce Mgr. Kateřiny Jandové „Význam 
sekundárních metabolitů a jejich alelopatického efektu v invazní strategii Heracleum 
mantegazzianum“. 
 
Zavlečení nepůvodních rostlinných i živočišných druhů je dnes již starý problém, který ale 
nabyl na významu a rozšíření s rozvojem transportu ať už v souvislosti s obchodem, nebo 
turistikou. Klasické příklady úmyslného vysazení nepůvodních druhů v dobrém úmyslu, ale 
s katastrofálními následky pro místní druhy, jsou známy z minulosti. V dnešní době si 
nebezpečí uvědomujeme a cílený transport a vysazení exotických druhů jsou pod kontrolou 
nebo zcela zakázány. Studium příčin a důsledků šíření invazních druhů je zajímavou a 
důležitou oblastí napříč obory, jako jsou biologie, ekologie, environmentální vědy a chemická 
ekologie. 

Předloženou disertační práci hodnotím vysoko po stránce odborné, mám však 
připomínky k její formě. Práce má formu souboru separátů spojených literárním úvodem. 
Přestože je tato forma přípustná a já jsem rozhodně jejím příznivcem (nač opisovat či dokonce 
překládat články, které prošly mezinárodní, mnohdy tvrdou recenzí?), postrádám v ní diskusi 
vlastních výsledků, obsažených v separátech. Desetistránkový literární úvod a přiložené 
separáty, které již prošly nebo právě procházejí zahraniční recenzí, nedávají oponentovi 
mnoho prostoru pro komentář a diskusi. Vložení kratšího popisu výsledků a komentáře k nim 
mezi úvod a vlastní separáty by jednak prospělo čtivosti disertace, jednak by to tvořilo základ 
pro diskusi při vlastní obhajobě. Nazývat připojené plné texty článků kapitolami je 
přinejmenším nestandardní členění. Bylo by lépe zařadit separáty a podané rukopisy až na 
konec disertační práce jako přílohy a v souhrnné části problematiku uvést a shrnout výsledky. 
Klasické členění – úvod, materiál a metody, výsledky a diskuse by rozhodně lépe posloužilo 
čtivosti práce. 

Soubor prací pro disertaci má tvořit jeden celek, což je u této disertace pravda, ale ze 
způsobu presentace tento celek a souvislost publikací nejsou zcela zřejmé. Žádám proto na 
tomto místě doktorandku, aby se v obhajovací řeči zaměřila tímto směrem, ukázala logickou 
návaznost publikací a zhodnotila výsledky (i případné negativní výsledky, které se obvykle do 
článků nedávají) jako celek. 

Doktorandka publikovala 2 články, které jsou součástí disertace. Rukopis třetího článku 
prochází recenzním řízením. Jaký je aktuální stav podaného rukopisu? Publikace se objevily 
v mezinárodních časopisech s dobrými impakt faktory v daném oboru, což je samo o sobě 
známkou úspěšného splnění zadaného tématu. Doktorandka je prvním autorem u všech 
článků, což svědčí o jejím zásadním podílu na získaných výsledcích. Samotné články jsou 
kvalitní a jsou rozhodně dostačujícím podkladem pro doktorskou disertační práci. 

 
Konkrétní dotazy a připomínky k práci uvádím v následujícím přehledu: 
 
1. Obrázky a tabulky nejsou vřazeny do textu tam, kam logicky patří, ale až na konec článku 

za text jako při elektronickém podávání rukopisu; to značně ubírá na přehlednosti a 
komfortu čtení celého díla. 

2. U odkazů v textu na obrázky a tabulky je použito nesprávné číslování (v každém z článků, 
nazývaných zde kapitoly, je odkaz na tabulky/obrázky 1, 2 atd, ale jde o tabulky/obrázky 
2.1, 2.2 atd.). Čtenář se pak špatně orientuje v tom, kde kterou tabulku či obrázek hledat. 

3. Čím je vlastně charakterizována invazivní (možná správněji invazní) rostlina? Na str. 15 se 
mluví o exotických invazivních a neinvazivních rostlinách – kdy můžeme říci, že jde o 
invazi? Jaké jsou parametry pro hodnocení stupně invaze? 

4. Tab. 1.1, ř. 48-49. Překvapilo mě uvedení mastných kyselin mezi sekundární metabolity. 
Lipidy a jejich součásti bývají považovány za primární/základní metabolity. Byla u nich 



skutečně prokázána allelopathie? Které mastné kyseliny, běžně v rostlinách přítomné, nebo 
nějaké anomální struktury? 

5. Str. 21, bylo by lépe použít výraz „type of allelopathic compounds“ než „identity“, neboť 
látky nebyly plně identifikovány. 

6. Str. 27, bylo by dobré vysvětlit, co je „aeroponic growing system“ a jak se z něho získal 
vzorek kořenových exudátů. 

7. Jak byly vybírány testované rostliny v článku 1? Předpokládám, že různé rostliny mohou 
být různě citlivé k působení alelopatických látek. 

8. Mělo by smysl testovat alelopatický efekt jednotlivých látek (za předpokladu, že by se je 
podařilo separovat a určit strukturu), nebo se předpokládá spíše společné působení směsi 
jako celku? 

9. Tab. 2.2. je složitá na pochopení, trochu podrobnější popis by asi pochopení napomohl. 
Není jasné, na který druh působily exudáty nebo zda šlo o směs všech testovaných 
rostlinných druhů. V metodách se píše o 10 semenech od každého druhu, ale není 
specifikováno, jestli byla semena testována zvlášť, nebo smíchána dohromady (totéž platí i 
pro obr. 2.1.). 

10. Odkaz na Tab. 4 v článku 1 – Tab. 4 chybí. Není proto možné si udělat obrázek o tom, co 
jsou látky s alelopatickým efektem v chromatogramu na obr. 2.6.  

11. U článku 2: Je zajímavé, že alelopatický efekt se projevil u PL, ale ne u AT. Logicky bych 
čekala opak, PL roste na stejných lokalitách jako bolševník, mohl by být soužití 
přizpůsoben, zatímco AT nikoliv. Můžete to komentovat? 

12. Tab. 3.4. Kromě 3 látek nebyly žádné identifikovány. Znamená to, že nebyla nalezena 
žádná shoda při prohledávání knihoven spekter? Předpokládáte, že jde o látky nové, dosud 
neidentifikované? 

13. Jaký je vztah mezi látkami v chromatogramu 2.6 označenými arabskými číslicemi, 
látkami v tab. 3.4 označenými římskými číslicemi a strukturami na obr. 3.4 označenými 
písmeny 4A-4G? Nepodařilo se mi dát tato různá označení do souvislosti. 

14. K článku 3 - Jak vzdálené populace bolševníku se dají považovat za isolované (do jaké 
vzdálenosti se šíří semena)? 

15. Str. 80, kódy pro označení mastných kyselin by měly být vysvětleny (např. i17:0, a17:0, 
cy17:0). Přestože se pohybuji v oboru lipidomiky, všechny zkratky a kódy neznám. 

16. Str. 80 a 84, metoda identifikace bakteriálních typů podle mastných kyselin je pro mě 
nová, setkala jsem se s PCR (to už jde ale o určení konkrétního druhu bakterie). Jsou 
skutečně mastné kyseliny tak charakteristické pro ten který typ mikroorganismu? 

17. Str. 92, Fig. 4.1., poslední hodnota je předpokládám 50, nikoliv 500 let. 
 

Závěrem bych chtěla říci, že uvedené dotazy a připomínky nejsou zásadního charakteru a 
nikterak nesnižují úroveň předložené práce. Po odborné stránce hodnotím práci jako velmi 
dobrou a doporučuji ji k obhajobě. 
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